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 كتاب

 خيار َّم َّالش َّ

 يخرِأْم التّلْـي عِفَِّ
 للمؤلف  

 (هـ  199 )ت ين السيوطيالد   الل  ر  ج  ك  ي ب  ب  ن أ  ب   ن  ح   الر   د  ب  ع  

 أعتىن به 

 ادلكتور هشام الاكمل حامد موىس الشافيع األزهري 

 هر بيربس اوخطيب جامع الظإمام 

 واملدرس باجلامع األزهر الرشيف 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ا على عبده الذي اصطفى احلمد هلل وكفى، وصالة وسالمً

 بين يدي الكتاب   

عظيم حيث ألف كتاب  بعمل   (ت199) رمحه اهلل  مام جالل الدين السيوطيقام اإل

وتظهر أمهية هذا الكتاب يف  ،الشامريخ يف علم التأريخ جعله يف ثالثة فصول بديعة

م السابقة مويم األقة عن سبب تيم اهلجري وذكر سببه مع ملحة رسيعمبدأ التقو

سبوع اهلجرية ومعانيها وكذلك أيام األ كام قام بذكر الشهور ،تقانباختصار وإ

، وقد ثم ذكر لطائف وفوائد عظيمة ومفيدة لطالب العلم ولكل كاتب ،اومعانيه

 . يقة سهلة واضحة خمترصةبطر كتبها

 ومعناه غصن عليه بلح أو هي مجع مفردها ِشْمَرخ،  : معنى كلمة الشماريخ

أو عنقود  ،أو هو رأس اجلبل ،أو غصن دقيق ينبت يف أعىل الغصن الغليظ ،عنب

أن  من تسميته بذلك  ومراد املؤلف ،اجتمع فروع   اواملراد به رأس   ،عليه عنب

 يكون هذا الكتاب رأس يتفرع منه الشهور واأليام .

  مجلة  :و احلقبة، واصطالحالزمن أااللغة : بمعنى التوقيت أو  يف :معنى التاريخ

ويطلق عىل الفرد واملجتمع فنقول  ،ما حداث التي يمر هبا كائن  األحوال واأل
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شخص، ونقول حوال عىل أطلق  فهذا أتاريخ السلطان عبد احلميد الثاين مثال  

ق د  ْص كام يَ  ،شقواألحداث التي مرت بمجتمع دمحوال تاريخ دمشق واملراد األ

خ هو تسجيل أحداث املايض وقيل التاري ،نسانيةلظواهر الطبيعية واإلا عىل

وهناك تعريف آخر هو علم يبحث يف مايض الشعوب وحارضها ، واحلارض

 ،ياة األفراد وأحوال اجلامعاتحفيرسد الوقائع وحيللها ويدرس 

 مع  جع مظ حط مض خض حض جضٹٱٹٱُّ

 ( .٦٢النساء: ) َّ  مق حق مف خف جفحف مغ جغ

  الزمان  اإلنسان و :عناصر التاريخ. 

 .رضعىل األ نسان يف زمن معنيركة اإلوخالصة القول أن التاريخ تسجيل حل_ 

 دمن هبط آيبدأ التاريخ منذ أ:  التاريخ ةبداي التي  ةما الفرتعىل األرض أ

  . رض ال حتسب من التاريخقضاها قبل أن هيبط عىل األ

 جعل اهلل  : التاريخ معرفة فائدة ا عاشت يف معظم م  ا وأناس شعوب  ال

وليستفيدوا فوا عىل أخبار بعضهم البعض داث كثرية ليتعر  حرض ومرت بأاأل

والواضح أن األحداث ال تتغري عىل األرض وإنام  ،هم البعضمن خربات بعض

ن التفكر يف املايض يعطي التغري يكون يف األشخاص، ومن هنا أمجع العقالء عىل أ
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كم "العقاد مود ستاذ عباس حملذلك سئل األ ،يف احلارض واملستقبلخربة 

تاريخ أمة من  كلام قرأت :قال !؟كيف :والقا ،ألف سنة مائتي :قال ؟عمرك

ن  أىلإ -محه اهللر-، وقد أشار اإلمام الشافعي"ي عمراألمم أضيف عمرها إىل

، ومن فوائد التاريخ أيضا معرفة اآلجال رأيه عظم ()ل جذمن يعرف التاريخ 

 .واألعامر واملواليد وحساب السنني

  يف كتاب  -رمحه اهلل – مام السيوطيإللقد ذكر ا : السابقة مماأل تقويم معرفة

مم السابقة  فجعل مبدأ ملحة خمترصة عن تقويم األ الشامريخ يف علم التأريخ 

 :التاريخ 

 رض .األىل من اجلنة إمن هبوط آدم_ 

 .ثم من بعثة نوح  -

 . براهيم إىل نار إمن الطوفان   ثم أرخ أبناء نوح -

 .  ىل مبعث يوسفإ   براهيمإمن نار   سحاق إثم أرخ بنو  -

 . وسى م ىل مبعثإثم أرخوا  -

 . ىل ملك سليامن إثم أرخوا  -

حداث من ميالد عيسى ابن ر التاريخ امليالدي وهو تسجيل األثم بعد ذلك ظه -

 .ن ىل األإستمر وهو م  مريم
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 سامعيلأرخ بنوا إ :العرب عند التاريخ : 

 .ىل رفع قواعد الكعبة إ  من نار إبراهيم  -

سالم عن التاريخ العريب قبل اإل َف رِ ع  فَ  ،تواريخ كثرية  سامعيلإنو بأرخ ثم  -

ه اجلزيرة العربية بيف ش (امةِت )من  قوم نه تاريخ للحوادث فكان كلام خرجأ

 .رخوا بخروجهمأ

   . ينةهَ وأرخ قوم من خروج سعد وهند وج   -

 .ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي  -

بن  وضع عمرىل ريخ إاثم أرخوا من حادثة الفيل واستمر هذا الت -

من  حداث منذ هجرة الرسولللتاريخ اهلجري وهو )تسجيل األاخلطاب

 ن .مكة إىل املدينة ( وهو مستمر إىل األ

 لغى تاريخ من سبقه وبدأ التقويم باحلوادث فإذا جاء ملك أَ  :الفرس وأرخ

 أا ألن نبدومن هنا فإن تاريخ العرب والفرس مل يكن صاحل   ،من توليه العرش

 والعرب طويال   سالمي وكذلك تاريخ الروم ) امليالدي ( كانبه التقويم اإل

ومن هنا كانت الصعوبه يف  ،يف ذلك الزمان قريب عهد بالكتابة والقراءة

 .للمسلمني  تأرخي اجعله 
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 بن اخلطاب يف عهد عمر : الهجري ريخالتا و لعام السادس عرش أ ايف

يقول  طابىل اخلليفة عمر بن اخلرسالة إ للهجرة أرسل وا ي اليمن السابع عرش

ب وقلت افعلوا يف وقت ر رجرسالة وكتبت افعلوا يف شهذا أرسلت إنك إ":فيها

يف من الزمن فرصنا ال نعرف أمرادك  رتةذا وصلنا اخلطاب وصل بعد فكذا فإ

الناس  فجمع عمر  ."فاكتب لنا توضيح ذلك ،رجب املايض أو يف رجب املقبل

 ،نه طويلهم بأيعل د  ر  ذ تاريخ الروم فَ إىل أن نأخفأشار البعض  كعادته للشورى 

 وكذلك ما كان عليه بأنه تاريخ حوادث عليهم د  ر  فَ  ختار تاريخ الفرسوبعضهم ا

دارت كلها حول شخص  بعد أقوال عيل سيدنافقام  ،سالمالعرب قبل اإل

ويستفاد من ذلك مدى ، فاختار بداية التقويم من هجرته  الكريم رسول اهلل

 تهبسري رضوان اهلل عليهم فكار الصحابةوبانشغال أية بسريته رخياحداث التتعلق األ

عليهم  د  ر  وَ   من ميالده اهلجري ن مبدأ التقويم: أول، فكان الرأي األاهوأحداث

ورأي  ،ولالثاين من ربيع األفهناك رأي يقول  `تفاق عىل يوم مولدهبعدم اال

 .عرش من ربيع األول ورأي يقول الثاين  ،يقول الثامن من ربيع األول

  .ختلف فيهضا اوأي ،الثاين : مبعثه

 .ول إال إهنا ذكرى مؤملة الثاين عرش من ربيع األ ،وفاته :الثالث
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 أن تكون اهلجرة ختار موالنا عيلفا من مكة إىل املدينة  ،من هجرته :الرابع

ابن اخلطاب هم عمر دواتفق املسلمني عىل ذلك وأي ،هي مبدأ التقويم اهلجري

 سالمي .حادثة اهلجرة أعظم حدث إ بذلك فصارترىض اهلل عنهم مجيعا، 

 من تفاق عىل أن يبدأ التاريخ اهلجري بعد اال : للعام األول الشهر تحديد

 :فقالوامن أي شهر يبدأ العام اهلجري اجلديد  اهلجرة النبوية الرشيفة بقى

  .رجب ألن أهل اجلاهلية كانوا يعّظمونه  -9

 .: شهر رمضان وا وقال -2

 .: ذو احلجة فيه احلج  واوقال  -3

 ) ربيع األول ( . من مكة   الشهر الذي خرج فيه لوا :وقا -4

 )ربيع األول ( . إىل املدينة   : الشهر الذي قدم فيه لوا وقا   -5

نة املحـرم ـ وهـو   فقال عثامن   -6 نة ـ أول الس  م أّول الس  خوا من املحر  :  أرِّ

 ف الناس عن احلج .  رَ ـشهر حرام ، وهو أول الشهور يف العّدة ، وهو منص

نَة املحّرم وكان ذلك سنة سـبع عرشـة ، ويقـال سـنة سـّت  فيصري أّول الس 

 .عشـرة يف نصف ربيع األّول  
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بداية التاريخ اهلجري برأي اإلمام عيل كرم اهلل وجهـه وحتديـد  وبذلك يكون حتديد

وذلك يف مدة خالفة عمـر بـن    بداية العام اهلجري برأي اخلليفة عثامن بن عفان

     .  اخلطاب

 ا وهناك السنة امليالدية ثابتة فهناك شهر عدد األيام فيه ثالثون يوم   :الشهر أيام

ا  ا ا وهناك ثامنية وعرشون يوم  وعرشون يوم  وهناك تسعة واحد وثالثون يوم 

ا  366أو   365وعدد أيامها ثابتة   .يوم 

لرؤية اهلالل فقد يكون  اليست ثابتة بل هي تبع  فعدد أيام الشهر اهلجري : أما عن 

  . اا ، والغالب تسعة وعرشون يوم  الشهر ثالثون يوم  

مائة عام ميالدي يساوي كل ة فيقل عدد أيام السنة اهلجرية عن امليالدي ومن هنا

 الليلة يف التاريخ اهلجري تسبق النهار . -      مائة وثالثة هجري .

 نووي ل، أوله السبت كام يف املنهاج له سبعةماسبوع عدد أياأل : األسبوع أيام

 . وقيل أوله األحد كام قال ابن عباس 

 يام ومجعه آحاد .األاألحد : أي واحد وهو أول  :لذلك قالوا 

 . نيأثانومجعه  ،االثنني : أي ثاين األيام

 ومجعه أثالث . ،الثالثاء: أي ثالث األيام

 ، ومجعه أرابيع .األربعاء : أي اليوم الرابع
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 ومجعه أخامس . ،اخلميس : أي اليوم اخلامس

وع والرابط بساجلمعة الرابطة فهو آخر أيام األ ومعنى ،اجلمعة : ويسمى بيوم العروبة

 األيام وهو عيد املسلمني ، وفيه تقوم الساعة .وهو خري له، 

ة واخلمول، وأطلق عليه عند عَ بات واملقصود به الراحة والد  نسبة إىل الس   السبت :

 العرب قبل اإلسالم ) ِشيار ( .

 الشهور نيامع : 

 ع عىل حمارم .ملقتال وجيا هم فيرِّ املحرم : حيث ح   -9

فار وكانت العرب مع عىل أص، وجي  جلوعاوقيل  ،صفر : معناه اخلا ي من األشياء -2

 تتشاءم منه يف اجلاهلية .

أو هو األخرض من النبات، ، فيه النبات: الربيع معنى كل ما ينبت ربيع األول  -3

 وجيمع عىل ) أرابيع ( .

 . اآلخرربيع  -4

 سمى بذلك جلمود املاء فيه حيث أيام الشتاء وجيمع عىل مجادات . :األوىل مجادى -5

  اآلخرة . مجادى -6

م من الرتجيب أي ظ  عَ مل  ا :وقيل ،الضلع من ناحية الصدر اه رأس: معنجبر -7

 ىل أرجاب وهو من األشهر احلرم .علتعظيم وجيمع ا
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 وجيمع عىل شعابني . ،الحد الرَش ت  شعبان :حيث تتشعب فيه القوافل و -8

 رمضان : من الرمضاء أي شدة احلر واجلمع أرمضه . -1

كانت العرب تشول فيه البضائع وجيمع عىل يث حشوال : معناه كثري الشول 

 شواويل .

دون فيه عن األسفار والغزو ة : سمى بذلك ألن العرب كانوا يقعذو القعد -91

 جيمع عىل قعدات .ووهو من األشهر احلرم 

وهو  "حجج"فيه، وجيمع عىل ذو احلجة : سمى بذلك حيث موسم احلج  -99

 .من األشهر احلرم 

حيث حيرم فيها (:وذو القعدة وذو احلجةاملحرم ورجب ) احلرم أربعة األشهر :فائدة

 من العرب واتفقوا عىل منع احلرب ، فإن العرب كثرية احلرب فاجتمع الفضالءالقتال

  سالم أبقى عىل ذلك ملا فيه من خري .، فلام جاء اإلفيها 

 م عىلالكري ئن يتعرف القارب ( أويف اخلتام  أهدف من هذه املقدمة ) بني يدي الكتا

لكل مشكلة واجهتم ومل  لولالذين قاموا بواجب وقتهم يف إجياد احل فضل الصحابة

فكان حتديد  مر ملن يأيت بعدهم وكذلك تظهر املحبة الواضحة لرسول اهلليرتكوا األ

مبدأ الشورى  كام يظهر ،مبدأ التاريخ يدور حول شخصه الكريم وكذلك بداية العام
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، (ار) ما خاب من استشا للحكمة ويف غريها تصديق   حكام الفقهيةبني املسلمني يف األ

لشفوي ا من العلم ارويد   اضاري حيث تتحول األمة رويد  وكذلك يظهر التقدم احل

ب يف علم التاريخ املحفوظ يف صدورهم إىل املكتو ىل العلم املكتوب حيث خرجإ

اهلل أن يتذكر  كام نرجو من ،ملسلمنياسالمية والعربية بني بة اإلالكتا تكتبهم فازدهر

كل شخص مسلم التاريخ العريب الذي صار من الصعب أن جتد من حيفظ أسامء 

 ،الناس ال هيتمون بكتابة التاريخ العريبلعربية ناهيك عن ترتيبها حيث صار الشهور ا

غاب ذكر  بعد أنلنتيجة اة العريب إما اجلرنال أو ورقوصار املصدر ملعرفة التاريخ 

صعب عندما يقف بل صار السؤال األ ،ومية والدراسيةالعريب يف كتابتنا الي خالتاري

عنده  افال جيد جواب   يتاريخ اهلجرالل اليوم الدرايس ويسأل الطالب عن املعلم يف أو

بني لذي نقدمه اليوم ا(  فهذا الكتاب )الشامريخ يف علم التأريخ ! ،أو عند الطالب

رخيه ومعاين عىل تا ئاحتة خري يف أن يطلع القارف لعل اهلل أن جيعله بيدي القارئ

سبوع واهلل أرجو من وراء هذا العمل الثواب وخدمة امء األعاين أسمشهوره ومعرفة 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم        الدين والقبول ...آمني 

 .كامل حامد موسى الشافعي األزهري هشام ال

 .9441من شهر شوال  99السبت 
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  السيوطي مامباإل التعريف

 . بكر بن حممد السيوطييبن أبالرمحن افظ جالل الدين عبد : اإلمام احلأسمه

بالقاهرة من أرسة هـ ، 841رمحه اهلل ليلة األحد مستهل شهر رجب ولد مولده : 

 .علمية متدينة 

 وقد حفظس سنوات وسبعة أشهر وهو ابن مخ وهأب اتومنشأ يف بيت علم  نشأته:

يخه كامل بن اهلامم وهو دون ن عىل يد شوختم القرآ ،ن إىل سورة التحريمالقرآ

كام كان  ،ىل غريهلس إليه فإذا ما مات شيخه انتقل إا جيا واحد  وكان خيتار شيخ  ، ةنامثال

له شيوخ من النساء كالشيخة أم هاينء بنت أيب احلسن وأم الفضل بنت حممد 

فتاء وهو يف ا و أجيز باإلعة عرش عام  بوأجيز بتدريس اللغة العربية وعمره س ،املقديس

لني من سورة البقرة إىل الكهف يف وأكمل تفسري اجلال ،السابعة والعرشين من عمره

ىل العارش من شهر شوال وعمره واحد وعرشون رمضان إشهرا من أول بعني يوم  أر

 . اعام  

امئة مصنف وترك التدريس واشتغل بالتأليف سبع إىل رمحه اهلل وقد بلغت مصنفاته

ا من الصالة كان حمبا لألولياء والزهاد والعباد وكان مكثر  و بسنواتقبيل وفاته 

، وقد لف مرة أنيسوالليلة مخفقد كان يصيل عليه يف اليوم  رسول اهلل م عىلوالسال
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أعظم شيوخة عده من الوهاب الشعراين مرة واحدة يف حياته فأ مام عبدرآه اإل

  .فيها الكثري من فضائله  طولة وترجم له يف الطبقات الصغرى برتمجة م

 ن .اإلتقان يف علوم القرآ -9مؤلفاته : 

 .لدر املنثور يف التفسري باملأثورا  -2

 .تدريب الراوي  -3

  . األشباه والنظائر  -4

  . التفسري املسند املسمى برتمجان القرآن -5

 .التحبري يف علوم التفسري -6

 . الناسخ والنسوخ يف القرآن...وغري ذلك  -7

 وقد بلغها تلميذه الداوودي إىل مخس مائة مؤلف .

توىف سحر ليلة وفاته : مرض بورم شديد يف ذراعه اليرسى فمكث سبعة أيام و

هـ يف منزله وعمره إحدى وستون سنة 199األوىل سنة من مجادى91اجلمعة 

 مشهور يزار .ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة وقربه 

 ن مخس مرات .الذي فرس القرآمام الوحيد فائدة : هو اإل
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 كتاب

 خــخ يف علم التأريـالشماري 
 هـ 899- 948اإلمام السيوطي 

 المؤلف  مقدمة 

 سم اهلل الرمحن الرحيمب

بمزيد  ىل رسوله املحبوّ والصالة والسالم ع ، احلمد هلل ذي الفضل الشامل العامّ 

 : وبعد.     اإلكرام

 وال قليال  ال ريخ فلم أر فيه ألبعض شيوخنا عىل كتاب يف علم الت ت  ففقد وق

به  يف هذا الكتاب من الفوائد ما تقرّ  فوضعت  ، ا  يستفاد وال حقري  وال جليال  ، ا كثري  

  : به األلسن وسميته األعني وتتحىّل 

  : ورتبته عىل أبواب ،   (  ريخأيف علم الت  امريخـبالش  )

*             *              * 
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 األول الباب  

 (    ريخأالت أدتمب في     )

عـن  عن عيل بن جماهد - هو املدائنّي  -بن حممد  : قال عيلّ  رخيهأمة يف تثَ يْ قال ابن َخ 

هبط آدم ملا أ  " : قال عبيعن الش   وعن حممد بن صالح،  ريهْ عن الز   حممد بن إسحاق

حتى بعـث اهلل  ريَخ أفكان ذلك الت، خ بنوه من هبوط آدمأرّ   ولده ـروانتش  ةمن اجلنّ 

فهلك من هلك من كان عـىل  حتى كان الغرق ، فأرخوا ببعث نوح،  نوحا  

  وجه األرض.

ـ يف السـفينةمعه وكل من كان  وذريته    فلام هبط نوح األرض بـني ولـده  مَ ـقس 

  والفـرات والنيـل : بيـت املقـدس ففيها من األرض وسطا  (  سامـ ) لفجعل   أثالثا  

النيل وما  ون إىل رشقّي قاسيوذلك ما بني   (2) وناسيوق  (9)وجيحان   وسيحان  ودجلة

 قسمة ( حامـ )وجعل لِ  ،" الشامل " رى الريحجمإىل   " اجلنوب "ريح ال رىجمبني 

                                                           
نهران من أنهار آسيا الوسطى ، وأطلق الروس على نهر جيحان اسم )أمور داريا ( وعلى نهر سيحان اسم )  )1 (

 سار داريا ( .

 جبل في دمشق ، يوجد به قبر هابيل بن آدم عليه السالم . )2 (
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ون فام اسيمن ق يافث م ـوجعل قس، (3)ريح الدبور رىجمإىل  النيل فام وراءه إىل غريبّ 

  .   ريخ من الطوفان إىل نار إبراهيمأفكان الت ،(4) رى ريح الصباجمإىل  هوراء

إىل مبعـث  خ بنوا إسحاق مـن نـار إبـراهيمافرتقوا فأرّ  فلام كثر بنو إبراهيم

  من مبعث موسى، وإىل مبعث موسى   فومن مبعث يوس يوسف

ومـن  ،بن مريماإىل مبعث عيسى  ومن ملك سليامن ، لك سليامنإىل م  

     .رسول اهلل بن مريم إىل مبعث سىـمبعث عي

البيـت حـني بنـاه إبـراهيم إىل بنيـان    من نار إبـراهيم  خ بنو إسامعيلوأرّ 

قـت بعـد خ بنو إسامعيل من بنيان البيـت إىل أن تفرّ ثم أرّ ،  عليهام السالم وإسامعيل

 بنـيومـن بقـي مـن  ، خـو بخـروجهمأرّ   (5) امـةام خرج قوم من ِت كان كلّ ، ف ذلك

ـ (6) ينةهَ د وج  عد وهَن يؤرخون من خروج َس  إسامعيل  ،ّي ؤَ حتى مات كعب بـن ل 

 بن اخلطـاباخ عمر ريخ من الفيل إىل أن أرّ أفكان الت ،خوا من موته إىل الفيلفأرّ 

    . ةرـرة أو ثامن عشـمن اهلجرة وكان ذلك سنة سبع عش

                                                           
هي رياح تأتي من الغرب إلى الشرق، تهب أول الليل وآخر النهار وتنقطع سريًعا بعد أول الليل، وهي ريح  )3( 

 الهالك والعذاب . 

رياح تأتي من الشرق إلى الغرب، وهي رياح معروفة بأنها طيبة النسيم وعرفت عند العرب برياح أبي  هي  (4)

 قال:" نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور" . عقيل، وهي الرياح التي نصرت سيدنا رسول هللا 
 أي مكة، وسميت بذلك : لشدة حرها وركود ريحها، وقيل لتغير ريحها .  )5( 
 هد وجهينة أقوام عربية .سعد ون )6( 
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إىل مبعـث   من مبعـث عيسـىو: إىل قوله  ار  ـرخيه خمتصأيف ت أخرجه ابن جرير 

 . ريخ اليهودأ: ينبغي أن يكون هذا عىل ت قالو،  رسول اهلل

 غـري أنّ ، خوا بيشء قبـل ذلـكخوا إال من اهلجرة ومل يؤرّ فأما أهل اإلسالم فلم يؤرّ 

    خون قبل اإلسالم بعام الفيل.ا كانوا يؤرّ قريش  

ب الكـال  " و " (7)لةبَ َج  يوم  "ـة كخون بأيامهم املذكورالعرب يؤرّ قال: وكان سائر 

     . " (1) الب الثاينالك    "و  "(8)األول

خون الفرس يؤرّ  توكان ،بعهد اإلسكندر ذي القرنني يؤرخونوكانت النصارى 

 . بملوكهم

 حييى بن حممد الكعبّي يث اط حدرخيه من طريق خليفة بن خيّ اوأخرج ابن عساكر يف ت

هر األول من هبوط كانوا يف الدّ  ،ؤرختلناس ازل تمل  : عن عبد العزيز بن عمران قال

ثم مل ، خوا من الطوفان فأرّ    ة فلم يزل ذلك حتى بعث اهلل نوحا  من اجلنّ  آدم

خـت بنـوا خوا مـن حتريـق إبـراهيم وأرّ فـأرّ   ق إبـراهيميزل كذلك حتى حـرّ 

خوا من فأرّ ،  ذلك حتى مات كعب بن لؤّي ومل يزل ، من بنيان الكعبة  إسامعيل

                                                           
معركة انتصر فيها بنو عامر بن صعصعة وأحالفهم على بني دارم وأحالفهم عند ِشْعب َجَبل َجَبَلة، قيل أنها   (7)

 بأربعين عاًما وقيل أنها قبل مولده بسبعة عشر عاما.  كانت في عام الفيل أي قبل ميالد النبي
من معه على أخيه شرحبيل ومن معه وقتلواعند وادي الُكالب ويسمى معركة انتصر فيها سلمة بن الحارث و )8( 

ق.هـ ( حيث لم يذكر 81ق.هـ ( و)131حالًيا بشعيب الشعراء في بلدة الشعراء عالية نجد ، في الفترة ما بين )
 تاريًخا دقيًقا لهذه المعركة .

 ق.هـ ( .57ارثي عند وادي الُكالب سنة )معركة انتصر فيها بنو تميم على التحالف اليماني، ومقتل يغوث الح  (9)
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 خ املسـلمون بعـدثـم أرّ  ،خوا منـهموته فلم يزل كذلك حتى كـان عـام الفيـل فـأرّ 

 ."اهلجرة

الهجري ريخأالت مبدأِ  ذكر  

أبـو نوخي أنـا عن أيب إسحاق التّ  " فاهاِش  "أخربين شيخنا شيخ اإلسالم البلقيني 

أنا حافظ اإلسالم أبـو  ، بن تاج األمناء عن عبد الرحيم " إجازة " حممد بن عساكر

 احلسنطلحة  وبأنا أ " إجازة   "زوري وغريه هرْ القاسم بن عساكر أنا أبو الكرم الّش 

 يج عنرَ عن ابن ج  ( )أبو عاصم ق انا حممد بن إسح، أارنا إسامعيل الصفّ أ، نبن احلس

  .ليف شهر ربيع األوّ  م املدينةَ ريخ يوم قدِ أأمر بالت النبي سلمة عن ابن شهاب أنّ  يبأ

ن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال: ع رواه يعقوب بن سفيان ثنا يونس ثنا ابن وهب

    .  املدينة مهاجرا   ريخ من يوم قدم النبي أالت

  .  ريخ عمرأقال ابن عساكر: هذا أصوب واملحفوظ أن اآلمر بالت

ح يف جمموع لـه: قـال ابـن ابن القاّم  ل فرأيت بخطّ عىل ما يعضد األوّ  قفت  و: وقلت

  ( الزيـادّي ) شمَ وقفت عىل كتاب يف الرشوط لألستاذ أيب طاهر ابن حَمْ  " : الصالح

 ر عليا  مران وأكتب الكتاب لنصارى نجْ خ باهلجرة حني أرّ أن رسول اهلل   : ذكر فيه

    . " ه كتب خلمس من اهلجرةإنّ  "   أن يكتب فيه
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               . تبعه رمَ وع   رسول اهلل  نإذ فاملؤرخ

خ يـوم قـدم ل فيه أنـه أرّ خ سنة مخس واحلديث األوّ : هذا رصيح يف أنه أرّ  وقد يقال

لـيس  " م املدينـةيـوم قـدِ  ":  رف وهو قولهوجياب بأنه ال منافاة فإن الظّ  !؟املدينة

خ بذلك أي أمر بأن يؤرّ  "  ريخأالت  "بل باملصدر وهو  " رَ أمَ  "بالفعل وهو  متعلقا  

   . فإنه نفيس أملفت، األمر يف ذلك اليوم  ال أنّ  ، اليوم

هـو -رخيه الصغري: ثنا ابن أيب مريم ثنـا يعقـوب ابـن إسـحاق أوقال البخاري يف ت

 " :قـال رضـي اهلل عههاـا عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ،ثنا حممد بن مسلم - علويال

     . " املدينة  النبّي ريخ يف السنة التي قدم فيها أالتكان 

بن عبد اهلل الزبريي ثنا مصعب حدّ  " رخيهأت "بة يف يْ بن أيب َش  حممد بن عثامن أخربنا

وا ومل يعدّ ، أخطأ الناس العدد ":  قال بن سعدعن سهل ، ابن أيب حازم عن أبيهعن 

 ."املدينة هوا من مقدمإنام عدّ  وفاتهوال من  النبيمن مبعث 

 . توارخيهم أرخوايعني  م بن املغرية شا همن متوىّف  ريخ قريشأقال مصعب: وكان ت

 "إىل آخره ومل يقل  "  ما عدوا "وأخرج البخاري يف صحيحه حديث سهل بلفظ: 

      ." أخطأ الناس

ل من ثنا عمرو بن دينار: أن أوّ ، قاثنا زكريا بن إسح ، ح  وْ وقال أمحد بن حنبل: ثنا رَ 

      . ا لعمرباليمن وكان يعىل أمري  ة وهو ىل بن أميّ عْ خ يف الكتب يَ أرّ 
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ثنا عبد العزيز بن  ،ثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب -ريخ الصغري أالت -وقال البخاري يف 

كتـب يمتى  " :  قال عمر :ب يقولعثامن بن رافع سمعت سعيد بن املسيّ  عنحممد 

تـب فك ،النبـي  مـن يـوم هـاجر ":  فجمع املهاجرين فقال له عيلّ  "؟ ؟ ريخأالت

ه فكأنّ  -عن عثامن بن عبد اهلل بن رافع ، ابن سريينرواه الواقدي عن ابن   "  ريخأالت

    .    -ه نسب إىل جدّ 

تينا من قبلـك أيه : كتب أبو موسى إىل عمر: إنّ  قال وأخرج ابن عساكر عن الشعبّي 

خ لبعث رسول : أرِّ  فقال بعضهم  ؟ فاستشار عمر يف ذلك، ْخ ريخ فأرِّ أكتب ليس هلا ت

 ق  فرْ  ةهاجرامل فإنّ  ،هخ ملهاجرؤرّ يبل  ، فقال عمر: ال، : لوفاته وقال بعضهم ، اهلل 

 .     بهخ رِّ فأ   " والباطل بني احلّق 

     . ريخ فأمجعوا عىل اهلجرةأ: استشار عمر يف الت ناد قالأيب الزِ  ابنوأخرج 

ريخ عمـر لسـنتني أمـن كتـب التـل : أوّ  ب قالبن املسيّ سعيد  عن ابن املنرّي  وأخرج

       . بن أيب طالب م بمشورة عيلّ املحرّ  منعرشة  ّت ونصف من خالفته فكتب لِس 

بن خالد عن ابن  ةر  نا ق  أنبأ  - هو املدائنّي   -بن حممد  نا عيلّ أنبأ:  مةثَ يْ وقال ابن أيب َخ 

 اليمن شيئا  يف رأيت ":  اليمن فقال لعمر أرض م مندِ من املسلمني قَ  رجال   سريين أنّ 

، "خوافأرّ  ن  هذا حلَس  : إنّ  فقال عمر ، ذاريخ يكتبون من عام كذا وشهر كأونه التيسمّ 

وقـال  ،باملبعث قال قومو ،بمولد النبي فقال قوم  ، خ شاورمع عىل أن يؤرِّ تجافلام 
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:  فقـال ـ حني توىّف  لوفاته ـ:  وقال قائل ،إىل املدينة من مكة قوم حني خرج مهاجرا  

    . خوا خروجه من مكة إىل املدينةأرِّ 

أهل اجلاهلية كانوا  ألن: رجب  فقالوا نة ؟ ،ل الس  نصرّيه أوّ فشهر نبدأ  بأيِّ  : ثم قال

وقـال  ، : ذو احلجة فيه احلج وقال بعضهم ،ن : شهر رمضا وقال آخرون  همونيعظّ 

فقـال   ،فيه  قدم: الشهر الذي  وقال آخرون رون الشهر الذي خرج فيه من مكة،آخ

نة املحرم ـ نة ل الس  م أوّ خوا من املحر  أرِّ   : عثامن وهو أول ، وهو شهر حرام ـ أول الس 

م وكـان ة املحـرّ نَ ل الس  أوّ  يصريف  . ف الناس عن احلجوهو منرَص  ، ةالشهور يف العدّ 

     .  لرة يف نصف ربيع األوّ ـعش ويقال سنة سّت ، ذلك سنة سبع عرشة 

نة فروى سعيد بن منصور يف ل الس  م أو  نكتة أخرى يف جعل املحر   وقفت عىل:  قلت

اس ريض اهلل تعاىل بن حمصن عن ابن عبّ  قال حدثنا نوح بن قيس حدثنا عثامن  سننه

 .  [ 9] سورة الفجر :  َواْلَفْجِر   :قال يف قوله تعاىل   عنهام

 .     أخرجه البيهقي يف الشعب وإسناده حسن  ." م هو فجر السنةالفجر شهر املحرّ  ":  قال

هبذا حيصل اجلواب عن احلكمة يف  :بن حجر يف أماليهقال شيخ اإلسالم أبو الفضل 

، ريخ من اهلجرةأفقوا عىل جعل التم بعد أن اتّ ل إىل املحرّ ريخ من ربيع األوّ أخري التأت

  . لام كانت يف ربيع األوّ وإنّ 
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، عن األسـود  ، قاإسح عن ،ثنا يونسإبراهيم حديف تأرخيه حدثنا  البخاريوقال   

خ سى البيت ويـؤرّ ـكنة فيه ي  م شهر اهلل وهو رأس الس  : املحرّ  ري قالمَ د بن ع  يْ بَ عن ع  

  . قريخ ويرضب الورِ أالت

 . ريخ يف الباب الثاينأوسيأيت السبب يف وضع الت

 " اسابن القوّ  " ـاق املعروف بالورّ  قال ابن عساكر: وذكر أبو احلسن حممد بن أمحد

يوم اخلميس اليوم الثامن من أيام سنة ثالث وثالثـني كان م سنة اهلجرة ل حمرّ ن أوّ إ

  .وتسعامئة لذي القرنني

*             *              * 
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الثاني الباب 

 (  ريخأالت فوائد في)   

الشـيوخ  اةووفـ ،آليفوأوقـات التـ ، منها: معرفة اآلجال وحلوهلا وانقضاء العدد

قال اهلل   . الكذابني وصدق الصادقني َب عرف بذلك كذِ تواة عنهم فومواليدهم والرّ 

َسـّمى  َفـاْكت ب وه   :  تعاىل ـِذيَن آَمن ـوا إَِذا َتـَداَينْت ْم بِـَدْين  إىَِل َأَجـل  م  َا ال  ورة سـ]  َيا َأهيه

فع املفرد واحلاكم عن ميمون بن مهران قال ر  وأخرج البخاري يف األدب  ، [282:البقرة

شعبان؟ الذي نحن فيه أو الذي مىض أو الذي  يه ه شعبان فقال: أَ حملّ  صّك  عمرإىل

ريخ فقال أا يعرفونه من التضعوا للناس شيئ   ":ثم قال ألصحاب النبي   هو آت؟

مـن ذي  رخيهم يكتبـونأفقال: إن الروم يطـول تـ ،ريخ الرومأبعضهم: اكتبوا عىل ت

كان  نْ ام قام ملك طرح مَ فارس كلّ إن فقال:  ،ريخ فارسأفقال: اكتبوا عىل ت ،القرنني

 .ريخ من هجرة النبي أفكتبوا الت ، ر سننيـأن اهلجرة كانت عش تمع رأهيمجاف، قبله

نا موسى بن أنبأنيد بن اجل  انا إبراهيم ، أنبأمصا: ثنا عبد الوهاب بن ع دّي وقال ابن عَ 

 ا استعمل الرواة الكـذَب ملّ  "سفيان الثوري: : قال ساين قالااخلر كرنا أبو بأنبأيد مح  

 " فحاسبوه بالسـنني إذا اتمتم ":  ياثوقال حفص بن غِ  ." ريخأاستعملنا هلم الت

ابني بمثـل ن عىل الكذّ ستعَ ي  مل  " : اد بن زيدوقال محّ    من كتب عنه. ن  وِس  هن  يعني ِس 

 . " ريخأالت
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الثالث الباب 

 (   به تتعلق شتى فوائد في)   

رين ـا وعشة التي قد تكون ثالثني وقد تكون تسع  خ باألشهر اهلالليّ إنام يؤرّ   :وىلاأل  ـ 

قال  ، فتزيد عليها ثالثون أبدا  الة التي هي ة احلسابيّ دون الشمسيّ  ،كام ثبت يف احلديث

وا تِْسعا   َوَلبِث وا يِف َكْهِفِهمْ   تعاىل يف قصة أهل الكهف   ِسننَِي َواْزَداد 
   َثالَثاِمَئة 

   .[  1] سورة الكهف : 

    . " ة: شمسيّ  ة وهي ثالثامئة فقطزيادة التسعة باعتبار اهلالليّ  " : قال املفرسون

   .  " ال نحسب وال نكتبأمّية  ة  ا أم  إنّ   ":  حلديث ةباهلالليّ  ريخأوإنام كان الت

عليكم فـأكملوا  م  فإن غ  ، فطروا أفوإذا رأيتموه ، فصوموا إذا رأيتموه  ":  وحديث

    . " العدة ثالثني

 ":  فقـال   فقيـل لـه، رين ـودخل عليهن يف التاسع والعش من نسائه شهرا   وآىل 

  ." لشهر تسع وعرشونا

إال  رع فاملراد بـه اهلـال يّ ـيف الش كل شهر   " : يف التدريب قينّي لْ قال والد شيخنا الب   

   . " شهر املستحاضة وختليق احلمل
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قـال اهلل  اها إال يوم عرفة رشع  يلة سابقة عىل يومِ يا ي ألن الل  خ بالل  إنام يؤرّ    : الثانيةـ 

ا      : تعاىل َ      .[  31] سورة األنبياء :   َكاَنتا َرْتقا  َفَفَتْقنَامه 

  .   سابق عىل النورظالم فهو الوال يكون مع اإلرتاق إال  :قالوا 

ز بينهام مي   ل ما خلق اهلل النور والظلمة ثم  أوّ   ":  ي عن حممد بن إسحاقوروى السدّ 

     . "  والنور هنارا   فجعل الظلمة ليال  

إذ كل يوم  له اليوم سابقة ا فدل عىل أن ليلة: وقد ثبت أن القيامة ال تقوم إال هنار  قلت

  .       له ليلة

 ه أوملهّلـ أو تـهرّ أو لغ  ، ل ليلـة منـه: كتب ألوّ  الشهر منل ليلة أوّ  يف يقال   :الثالثةـ 

فخلت  ةرـعشلثالث خلون إىل  ثمّ ، لليلتني خلتا  ل يوم لليلة خلت ثمّ أوّ و ،هستهلّ مل  

ثـم أو لسـت ،  ،رة خلتـمس عشخلللنصف من كذا وهو أجود من و ،إىل النصف

لسـلخه أو فآلخر ليلة ف ، رش بقني إىل آخرهـثم لع ، ةرـرة بقيت إىل العشـألربع عش

    . انسالخه

     .  نسالخهاآخر يوم أو لسلخه أو : ويف اليوم بعدها 

ألنه  "بقني" وَ  " خلون ":  ام دوهنافة ـرللعش لوقي ، وقيل إنام يؤرخ بام مىض مطلقا  

ألنه ميز بمفرد  " خلت": عرش ليال إىل ثالث ليال وملا فوق ذلك  فيقال ، عميز بجم
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: األوائـل  وال يقـال ،ر: األول واألواخـرـويقال يف العشـ ،رة ليلةـنحو إحدى عش

   . خرواواأل

  وقد أجاب ابن احلاجب عن حكمة ذلك بجواب طويل نقلناه بحروفـه يف التـذكرة

واألوىل جيمـع عـىل  ، رة األوىل ألنه لليا يـاألول ألن مفرد العش ل: قي وحاصله أنه

ومفـرد  ،رأوائـل إال أول املـذكّ وال جيمع عىل  ،لَض  والف  ضىَل ا كالف  رد  ا مطّ قياس   لعَ ف  

، خـرىخر مجع أ  واأل   ، كفاطمة وفواطم ةأما األواخر فهي مجع آخر ، ثؤنّ ير ـالعش

خر أألن املقصود هنا الداللـة عـىل التـ ؛نا دون األخرىهه اآلخر ه تقديرعني  توإنام ي

ومهـا يـدالن عـىل  ،رَخـأ  هنا أنثى فإبخالف األخرى  ، وال يفيده إال ذلك الوجودّي 

مررت بزيد ورجل  : اا أو متقدم  خر  أكان يف الوجود مت اءم ذكره سووصف مغاير ملقدّ 

 .   اا وجود  خر  أم وهو زيد دون كونه متمتقدّ للآخر فال يفهم من ذلك إال وصفه 

 -إىل ربيـع اآلخـر - خـرىومجادى األ - بفتح اخلاء -وهلذا عدلوا عن ربيع اآلخر 

 . خر الوجوديأر ومجادى اآلخرة حتى حتصل الداللة عىل مقصودهم يف التـبالكس

خت بالليلة : إحدى واثنتان إن أرّ  من لفظ العدد ويقال التأنيثحتذف تاء   :الرابعةـ 

فإن حذفت ،العام باليوم و ختإن أرّ  " انتاثن "  " أحد ":  نة ويثبت ويقالأو الس  

   . جاز حذف التاء املعدود
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ث مع ر ويؤنّ ذكّ ر مع املفيذكّ أما العرش:  ،"الا من شوّ وأتبعه ست  "ومنه احلديث: 

 .     ثاملؤنّ 

دون غـريه فـال  : شهر ربيع مثال   فيقال " را "له ر شهر فيام أوّ : ويذكّ  خرونأقال املت

    . "شهر صفر"  : يقال

 هـ.أ .إىل كل الشهور: وهو املختار  شهر : جواز إضافة  واملنقول عن سيبويه

       : ام والشهوريف ألفاظ األيّ   :اخلامسة

  .  ه أول األسبوعي أنّ ـما يقتض بام يف رشح املهذّ ل األيّ هو أوّ   : ألاحد ـ

ل ما خلق : أوّ  قال ريض اهلل عنهام  اسبن عبّ ارخيه بسنده إىل أت وروى ابن عساكر يف

    . ونه األولوكانت العرب يسمّ   ، األحدي األحد فسمّ اهلل 

: الســبت وهـو الــذي يف  ن أول األسـبوعأ الصـواب : أصــحابنا  اخروأوقـال متـ 

خلـق اهلل الرتبـة  ":  حلديث مسلم ،"  املنهاج  "و "  الروضة  " و   "  رحــالش"

والنور  ، الثالثاواملكروه يوم  ،االثنني والشجر يوم  ، اجلبال يوم األحدو ،يوم السبت

   ." وخلق آدم بعد العرص يوم اجلمعة ، وبث فيها الدواب يوم اخلميس، ربعاء يوم األ

 ابتدأ اهلل اخللق يوم األحد ويقول أهل اإلنجيل: : ق يقول أهل التوراةاوقال ابن إسح

 . السبت: عن رسول اهلل ـ  فيام انتهى إليناـ  االثنني ونقول نحن املسلمون
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 لختاره وماا: ابتدأ اهلل اخللق يوم األحد و ي عن شيوخهوروى ابن جرير عن السدّ 

     . إليه طائفة

ذه املسلمون ل اخللق يوم اجلمعة فاخّت كميقال ابن كثري وهو أشبه بلفظ األحد وهلذا و

    . عنه أهل الكتاب عيدهم وهو اليوم الذي ضّل 

ام لقت يف أربعة أيّ األرض خ   غرابة شديدة ألنّ  : وأما حديث مسلم السابق ففيه قال

       . وات يف يومنيثم السام

 . عن أيب هريرة عن كعب األحبار وهو أصح : قال بعضهم وقد قال البخاري

 ." ر التنبيهـخمتص"ح به ابن يونس يفرّص  ، انفرادهاألحد عىل  يوم يكره صوم :فائدةـ 

 : : قال يف رشح املهذب نيووجود االثن، بالكرس  وإحاد   - باملدّ   -جيمع عىل آحاد و

 .  " ثيوناأ "انني وكانت العرب تسميه ، وجيمع عىل أثـــ امى به ألنه ثاين األيّ سمّ ي "

وروى ، "االثننياملدينة يوم قدم النبي ":  وروى الطرباين عن عاصم بن عدي قال  

 ،جيمع عىل ثالثاوات وأثالث باملدّ  : أن الثالثا ديْ بَ اله بن ع  عن فّض  ابن أيب الدنيا مثله

     ."رىباج   "وكانت العرب تسميه 

، بارا  وكان اسمه عند العرب د   ، أربعاوات وأرابيع هث الباء مجعمثلّ و: مدود  ألاربعاءـ 

ْستَِمرّ  ه املراد يف قوله تعاىل: واشتهر عىل ألسنة الناس أنّ   ،[ 91] سورة القمر :   َيْوم َنْحس  م 
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ـام  َنِحَسـات   :  تعـاىل قـال وتشاءموا به لذلك وهـو خطـأ فـاحش ألن اهلل                 يِف َأي 

ام املـراد نحـس فيلزم أن تكون األيام كلها نحسات وإنّ  أيام وهي ثامنية ،[  96فصلت : ] 

 . عليهم

 . مؤنسا   : س وكانوا يسمونهامأمخسة وأخ ه: مجعالخميسـ 

  ،: العروبـة دعىمجعات ويف ميمها الضم والسكون وكانت ت ـمع عىل جت:  الجمعة ـ 

دخل لق آدم وفيه أ  فيه خ   ، خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة "  : الصحيحويف 

 .  " خرج منهاة وفيه أ  اجلن  

مسلم يسـأل  وفيه ساعة ال يوافقها عبد   ، وفيه مات وفيه تقوم الساعة " : ويف رواية

 . " إال أعطاه ا  يئشفيها اهلل 

: ليلة القدر  وأفضل الليا ي ، : يوم اجلمعة امأفضل األيّ  ":  ويف حديث عند الطرباين  

   ." : رمضان وأفضل الشهور

ليلـة اجلمعـة ليلـة  ":  أنه كان يقول " شعب اإليامن "ويف حديث رواه البيهقي يف 

 ."اء ويوم أزهرغرّ 

 يف ذلك يف الصحيحني وغريمها. وردت يكره إفراده بالصوم ألحاديث :فائدةـ 

 فضعيف. " قط يوم اجلمعة ما أفطر  ":  وأما حديث البزار
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، ويكره إفراده بالصوم  " ارا  بِش  "دعى وكان ي   ، ت وسبوتب  : جيمع عىل أْس  السبتـ 

   .    فالأو اجلمعة  األحدفإن ضم إىل 

ة اليهـود يف صوق ." مكروهان إذا اجتمعا زالت الكراهة ":  لغز بذلك فيقالأ  وقد 

 . السبت مشهورة

 ، : يوم األحد يوم غرس وبنـاء عن ابن عباس قال يف مسنده ىلعْ روى أبو يَ  : ةفائدـ 

عطاء ال وويوم األربعاء يوم أخذ  ، حجامةويوم الثالثاء يوم  ، ويوم االثنني يوم سفر

 .وباه يج ويوم اجلمعة يوم تزو ، ويوم اخلميس يوم دخول عىل السلطان، فيه 

وهي  بن أيب طالب زى إىل عيلِّ عْ ت   أبياتا   احلافظ رشف الدين الدمياطّي  ورأيت بخطّ 

 : هذه

 لصيد إن أردت بال امرتاء ا ــــحق تـاليوم يوم السبم لنع

 امءـتبّدى اهلل يف خلق الس هـــيـاء ألن فــد البنــويف األح

 اءـواهلنفرتجع بالسالمة  هــرت فيــويوم االثنني إن ساف

 اءـففي  ساعته هرق الدم اــجامة يف الثالثـرد احلــوإن ت

ا رؤ ــرب امـــوإن ش  اءــربعفنعم اليوم يوم األ دواء  يوم 

 اءـضـأذن بالقـــفإن اهلل ي اء حاج  ـميس قضاخليوم ي ـوف

 ولذات الرجال مع النساء معات تزويج وعرسي اجلـوف
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 . " (91)  نظر  بن أيب طالب يف نسبتها إىل عيل " :قلت    

 "نمؤمت" : ومن العرب من يسميه .  حمرمات وحمارم وحماريم جيمع عىل : ماملحرّ ـ 

   . ومآمني، ن واجلمع مآم

 . "  مشهر اهلل املحرّ ـ  بعد رمضانـ  أفضل الصوم ":  ويف الصحيح

با عبيدة إال أرفونه ـوالناس كلهم يص ":  قال ابن األعرايب   . أصفاره مجع :صفرـ 

 : قـال ثعلـب ،نيـث بمعنـى السـاعةأة والتفقال للعلميّ ، فخرق اإلمجاع بمنع رصفه

     . "  يدري ألن األزمنة كلها ساعاتوهو ال حسل"

ا ورد يف احلـديث رد   ن به وهلذاشاءمووكانوا يت  "  زناج  "  يهومن العرب من يسمّ  

    . " صفرهامة وال رية وال ال عدوى وال طِ  "  : عليهم

، ا عىل ربيع رد   " واألوىل "ا عىل الشهر رد   " لاألوّ  ":  : يقال قال الفراء  : ربيعـ 

   . وهاجر ومات لد وفيه و  

 "  "  اآلخـر "ى ويسـمّ ،  "  أخونـة  " واجلمـع   "  اان ـخوّ   "  ومنهم من يسميه

 . واجلمع وبصانات،  "  (99)صانوبْ 

                                                           
 قيل أن األبيات البن الرومي . )11 (

 سمي بذلك لوبيص السالح فيه أي بريقه ، يقال وبص الشيء أي برق ولمع .   (11)
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:  ن تقـوليرة إال مجـاد: كل الشهور مذكّ  قال الفراء ، " مجادات "مجعه  :مجادى _

 .  مجادى األوىل واآلخرة

  "ننَ ح  "و "ةأحنّ  "و  "حنائن"واجلمع  "ننيَح " األول ىومنهم من يسم  

 . " ناترْ وَ  "اجلمع و " نهورْ  "واآلخرة 

 واألصـح:،  : ال يصح لإلهبام فقيل ، أو مجادى ، إىل ربيع  (92) ملَ ل الس  جأ : مسألةـ 

 .  لالصحة وحيمل عىل األوّ 

 ."  رجبات "  و  " رجاب  "  و  "  أرجاب  "  مجعه : رجبـ 

الوصـف مل يكن يسمع فيه قعقعة سالح لتعظيمهم لـه و إذ  "  األصمّ   ":  ويقال له

 هل صـومضـوورد يف ف، "  ةمنصل األسـنّ  "و  "  صباآل  " بوصف اإلنسان ، و

                            .أحاديث مل يثبت منها يشء بل هي ما بني منكر وموضوع

 "(93)وعـال" : يهومـنهم مـن يسـمِّ ، " شـعبانات "و " شـعابني "مجعه  :شعبانـ

   .  "  توعال " و   " أوعال "واجلمع 

 مل ملنوحيرم الصوم إذا انتصف  ،بعد رمضان سواه ا كامال  يصوم شهر   مل يكن النبي 

   .  يصله بام قبله

                                                           
 ا .ا وسلفً ويسمى سلمً  ،جل معلومجلس مع تأخير استالم السلعة إلى أدفع الثمن في الم )12 (

 أشرف . )13( 
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 " مضهأرْ "و  "رمضانات"ومجعه  ،مضاء وهي شدة احلرّ مشتق من الرّ  :رمضانـ 

 ." رماض "و

  . "الشهر"أفصح من ترك  " هر رمضانشو ":  قال النحاة 

: ال  : روى ابن أيب حاتم بسند ضعيف عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قـال قلت 

    . "شهر رمضان " : ء اهلل ولكن قولواأسام ه منفإنّ  " رمضان "  تقولوا

    . " قـنوات "واجلمع  "  (94) اـقـنات ":  يهومن العرب من يسمّ 

 " ال  ذعا"وكان يسمى  "شواالت  "و " ليايش "و  " شواويل " مجعه  : شوالـ 

  .وهو أول أشهر احلج  "لذعوا"جلمع وا

 تسـتحّب رضـي اهلل عههـا  وكانت عائشة، فيه ج هباوتزوّ رضي اهلل عهها  عىل عائشةعقد النبي 

   . النكاح فيه

ر الثـاين ـل وكسـوفـتح األوّ ، رسـيف أول كل منهام الفتح والك :القعدة واحلجةـ 

ل وكـان يسـمى األوّ  ،ةومجعهـا ذوات القعـدة وذوات احلّجـ ،أفصح مـن العكـس

  واجلمــع "  بــرك "والثــاين ،  " هواعــات "و   " أهوعــه  "واجلمــع  "واعــاه  "

 .  "كاتبر"

                                                           
 اسم فاعل من ) نتق (، يقال نتق الحيوان نتوقا : أي بطن وامتأل شحًما ولحًما . )14( 



35 

 

 :  : كان أبو عمرو بن العالء يقول قال أخرج ابن عساكر من طريق األصمعّي  :فائدةـ 

ا و صفر ألن العرب كانت تنزل فيه بـالد  ،  م فيهم ألن القتال حرِّ املحرّ  ىسميإنام   "

كان جيمدون  " مجاديان"و بعون فيهام ، تكانوا ير " ربيع "وشهرا  " صفر "يقال هلا 

، فيه القبائل تبشعّ ت " شعبان"و   (95) فيه النخل كانوا يرجبون "رجب"و  ،فيهام املاء

فيه اإلبل   (97) شالت  " شوال "و ، فيه الفصال من احلرّ   (96) رمضت " رمضان "و 

كانوا  " ذو احلجة "  و  ، قعدوا فيه عن القتال " ذو القعدة "و  ، ابـربأذناهبا للض

      . حيجون فيه

واحلمـد هلل ،  خ جهلهـاة إذ ال يليق بالكاتب واملؤرِّ وإنام سقنا هذه الفوائد ألهنا مهمّ 

 وحده ، ثم الصالة والسالم عىل من ال نبي بعده  . أهـ .

 .وفضله ( ) متت رسالة السيوطي رمحه اهلل تعاىل وريض عنه بمّن اهلل   

 

 

                                                           
مها بدعامة تعتمد عليها .  (15)  رجب النخل :أي َدعَّ

 رمضت قدمه : أي احترقت من شدة الحر .  (16)

َراِق .  (17)  شال أي رفع، وللضراب أي للطَّ
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